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CUVÂNTUL IERARHULUI
?Fenomenul migra?iei cre?te constant, de la un an la altul. Mul?i
dintre români au plecat din cuibul lor str?mo?esc înainte de
Revolu?ia din decembrie 1989, nemaiputând îndura neajunsurile
acelor vremuri, dar ?i mai mul?i pleac? în ??ri din Europa în ultimii
ani cu n?dejdea c? î?i vor rândui mai bine via?a de zi cu zi. Ajun?i
la mii de kilometri de ?ara lor, românii se bucur? de sisteme
sociale reu?ite, dar sufer? ?i schimb?ri ale modului de via??,
sufer? un puternic sentiment al dezr?d?cin?rii, în condi?iile în
care o serie dintre reperele lor spirituale nu mai sunt tr?ite în
via?a cotidian? din noul context. Ca în multe alte ??ri europene, ?i
în Episcopa Ortodox? Român? a Europei de Nord comunitatea
parohial? este, pe lâng? ambasade, singurul cadru în care se
vorbe?te române?te. ?
+P?rintele Episcop MACARIE Dr?goi al Europei de Nord

CINE ?I DE CE NE-A
PUS ÎMPREUN?.
GÂNDURI LA ?MICA
UNIRE?
Cine? Hristos.
De ce? Deoarece doar în comuniune, în
împreun?-lucrare ne putem mântui.
Omul nu poate tr?i de unul singur! Chiar
?i pustnicii, dac? la prima vedere am
putea spune c? sunt singuri în lucrarea
lor, ei sunt totu?i în comuniune, în duh
de rug?ciune cu ceilal?i fra?i, cu sfin?ii ?i
mai ales cu Dumnezeu. ?i noi, cei care
tr?im în societatea scandinav?, c?ut?m
mereu prilej s? fim împreun? cu fra?ii
români, cu fra?ii în credin?? ?i chiar cu
localnicii. Facem uneori sacrificii pentru a
ne întâlni unii cu al?ii. ?i cel mai frumos
r?spuns l-am primit în aceste zile, când
v-am
cercetat
pe
la
casele
dumneavoastr? pentru a v? binecuvânta
cu Aghiazm? Mare. Atunci unii dintre dvs.
mi-au spus c? au avut un Cr?ciun foarte
frumos, asemeni celor din ?ar?, pentru c?
am fost împreun? la colindat - în pofida
distan?elor ?i a programului înc?rcat al
fiec?ruia.

R?sfoiam recent o carte ce a avut mare succes în
Occident ?i care mi-a atras aten?ia. Ea apar?ine
academicianului francez Andre Frossard ?i se
nume?te "Dumnezeu exist?, eu L-am întâlnit".
Scriitorul ne descrie o expierent? mistic?, prin
care, spune el, Dumnezeu i se reveleaz?.
Observ?m prin succesul acestei apari?ii
editoriale o nevoie a omului contemporan de
comunicare ?i de comuniune cu Dumnezeu. ?i
exemplul cel mai bun de unitate ?i de dragoste
este îns??i Sfânta Treime.
Nu ?tim dac? vreodat? ?inuturile desprinse
odinioar? de ?ara-mam? se vor reuni, îns? cu
siguran?? putem s? vorbim ?i s? sper?m c? se va
realiza o unire mult mai important?: marea
noastr? unire în rug?ciune, dragoste ?i vie?uire
duhovniceasc? în HRISTOS, oriunde ne-am afla
în lume!
Pr. Andrei Ovidiu Sofa

-VERSETUL ZILEINu v? împov?ra?i cu nici o grij?. Ci întru toate, prin
închin?ciune ?i prin rug? cu mul?umire, cererile
voastre s? fie ar?tate lui Dumnezeu...
(Epist ola c?t re Filipeni 4, 6)
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Înseta?i Îl c?ut?m în izvoarele nesecate ale
cuno?tin?ei Sale, înfometa?i Îl c?ut?m în
c?m?rile sufletului nostru, înfrigura?i Îl
c?ut?m în scânteile ce pot topi ghe?arii
necredin?ei noastre ?i osteni?i fiind, la
umbra Sa, ne odihnim lep?dându-ne pe
noi în?ine ?i punând pauz? secolului XXI.
A?a Îl g?sim mereu în to?i ?i în toate ?i
paradoxal din ce în ce mai aproape în
?inuturile care L-au alungat, L-au izolat ?i în
cele din urm? parc? L-au ?i uitat.

Ce frumoas? ai f?cut Tu lumea,

Dep?rtarea creeaz? apropiere prin simplul
fapt c? avem de unde s? plec?m ?i unde
s? ne întoarcem.
Am l?sat în urm? nucleul cre?tinismului,
locul în care Dumnezeu este la tot pasul în
fiecare ora? ?i sat, în fiecare Biseric? ?i
M?n?stire ce ad?poste?te ?i ap?r?
rânduiala ce d? sens vie?ii noastre, în
fiecare preot care, cu sfin?enie ?i sfial? î?i
c?l?uze?te cu grij? fiecare credincios c?tre
mântuire, ?i chiar în fiecare gr?dini?? ?i
?coal? ?i în fiecare profesor de religie care
nu face altceva decât s? s?deasc? s?mân?a
Vie?ii în p?mântul gata s? rodeasc?. L-am
l?sat în urm? în fiecare libr?rie, prin
fiecare scriitor ce-L m?rturise?te, în fiecare
cas? sfin?it? ?i în fiecare cre?tin în parte
care m?rturise?te credin?a str?mo?ilor
no?tri,
credin?a
nestr?mutat?,
neschimbat? a bunicilor no?tri a c?ror
via?? a început ?i a sfâr?it de mân? cu
Domnul Nostru Iisus Hristos.
Ne-am dep?rtat de ?ara noastr?, de
tradi?iile ?i de obiceiurile noastre, de
r?d?cinile noastre, DOAR pentru a începe
s? le cunoa?tem cu adev?rat ?i în cele din
urm? s? ajungem s? le iubim mai mult
decât ne-am imaginat vreodat?.

Marea cu albastrul ochilor ce plâng ?i
zbiar?
Dup? lini?tea ce era mai odinioar?,
Mun?ii cu sui?urile ?i coborâ?urile
vie?ii,
Prin care noi pornim în pragul
dimine?ii,
P?durile cu fo?netul gândurilor
înmul?ite,
Ce dau na?tere rugilor neprih?nite,
Râurile cu susurul lor rapid ?i
neîncetat,
Precum timpul ce ne aduce c?tre
Împ?rat,
Plantele ce înfrumuse?eaz? ?i-ncol?esc,
În sufletele celor ce nu se poticnesc ,
Animalele ce mi?un? ?i se-ngr?m?desc,
Precum minunile ce-n fiecare clip?
cresc,
Prin lumina Ta cea f?r? de început,
Prin iubirea Ta cea de neconceput.
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